
Załącznik 1 – do Regulaminu Bialskiego Konkursu z Wykorzystaniem Grafiki Komputerowej na Kartkę 

Bożonarodzeniową „Magiczny Czas” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna   ……………………………..………… 
                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

ucznia/uczennicy …………………………………………………………………………………….….. 
       (nazwa szkoły) 
 

w Bialskim Konkursie z Wykorzystaniem Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową 

„Magiczny Czas” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w 

Zespole Szkół w Białej Podlaskiej. 

Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć 

i/lub materiałów filmowych poprzez jego publikację z uroczystości wręczenia nagród laureatom 

konkursu oraz z przebiegu poszczególnych etapów konkursu. 

 

 

……………………………………             ………………………………………….. 
miejscowość, data     czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21 -500 

Biała Podlaska, tel. (83) 341 67 10. 

2. Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: 

iod@bialapodlaska.pl 

3. Dane wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją Bialskiego Konkursu z 

Wykorzystaniem Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Magiczny Czas”  Dane osobowe: imię, 

nazwisko, nazwę szkoły oraz wyniki punktowe zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. Twój 

wizerunek może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród laureatom 

konkursu. 

4. Okres przez jaki będziemy przetwarzali - do końca roku szkolnego 2019/2020. 

5. Pamiętaj, że masz prawo: żądać dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania Twoich danych, a także 

żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania co jest 

równoznaczne z niemożliwością udziału w konkursie. 

6. Danych nie przekazujemy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie będą 

podlegały profilowaniu. 

7. Zakres danych jakich od Ciebie żądamy wynika z regulaminu konkursu.  

8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych naruszają przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

mailto:iod@bialapodlaska.pl

